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Cursul da Viena, 28 ceptembre 
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D u catu l................................... 5 58*i /o
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Cursul de Berlin, 18 ootombre 
Acţiunile Ciilor ferate romine. 82 — 
Obligaţiunile romine 6*/o . , 8i 5o 
Priorităţile C. fer. rom. 8*/« 84 50 
împrumutul Oppenbeim . . 101 25
Napoleonul............................ 9 89
Viena, termen lung.................— —
Paris , scurt . . . .  1O03/*

Calendarul i lei 
Marţi, 8 ootombre.
Patronul s ile i: Mart. Dionisie. 
Bistriţul soarelui: 6 ore 12 min. 
Apucul soarelui: 6 ore 20 min. 
Pasele lunel: luni plini.

PLBOA 3 E A  TR,B3STXJRXIL.OR
Bnesresol -  Suceava 

Bucurescl. . . .  8.15 n 10.— d
Ploesol..............9.60 n 18.00 d
B r i i la ..............1.53 n 5.46 <j 7.15 d
TecuciS . . . . , 4.88Jn 11. Ou

4.454 
9.56 n

Roman..............9.06 d
Suceava,sosire . .12.03 4

Bacnresc—Verelorova

Suceava—Bucurescl 
Suceava . . . .  6.11 d 8.46
Roman............... 8.45 4 12.30
Tecoc l.............. 18.30 n 6.10
Brii l a .................8.08 n 8.10 n 8.68 <
Ploesol............. 7.18 d 2.46 1
Buouresol sosire 8.30 j  4.30 <

Verelorova—Bucnresol
Buouresol.............. . 7.40 4 10,40 4 Vereiorova.............
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Giurgiu.........................7.86 d 4.56 d
Bucurescl, sosire.. « . . 9.48 4 7.17 j

GslaţI—Barbeţi
G alaţi................1.20 n 8 25 d 7.1
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 ®-

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi. . . . .  3.55 n 6.25 n 7. - n 
Galaţi, sosire , . .  3.30 n 7— 8.n. 25n
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| ni ţine esposiţia, românii mer- 

Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 
ands Magasins du Printemps, 

m ird  Haussmann 70.

IE P E Ş I T E L E G R A F IC E
A LE  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)

(18 octombre, 4 ore seara)

Londra, 12 octombre.

8y Telegraph este informat că, in 
MAonvorbiril Ini Waddington, minis- 
ţlue esterne al Francii, ca d. Robert 

mod, chestia administrării Egiptului are 
|| de »batire. Se speră că in onrănd 
«  ds o solnţione favorabilă in această

(18 octombre, 8 ore seara)
Viena, 12 ootombre.

Wierntul este convocat pe 10 (22) 
pre.

Londra, 13 ootombre.

Ijj^foigură că Austr iacii voesc să conti- 
I  ocuparea Bosnii gi a Harţegovinil.

I pericol de conflicte cu Turcii ar fi
I I
|it\n\e pentru un atac contra Afga- 

‘imuint urmează cu eirguinţă. Se crede

rpeiaţiilt vor incepe in cele d’ăntăl zile 
Ini uMmbre.

rr; JDupS fimes, prinţul Lobanof a declarat 
na se vor retrage, de căt după 

. - * «arsa tratatului definitiv.

!■ ' D Paris, 19 ootombre.

S Dupanloup, episcopul de OrleanB, a
,«t,
ti asigură că d. Greig, ministrul de fi
ne al Rusiei, va merge la Paris spre a 

, (Bfieta un Împrumut, pentru a rescum- 
| chărtia-monetă.

Viena, 18 octombre. 

«ială.—Generalul Reinlander a ocupat 
Yernogracl.

Idepataţiune din Bazim a esprimat că 
opune.
btriacil aii aflat mulţi rescnlaţi ră- 
lintre Peci gi Yemogracl. Toţi aii fost
fe-
[ca intărire de la Gladus, ocupată de 
m l, a fost incongiurată de un bătă

lii vânători.

(18 octombre,9 ore dimineaţa)
Londra, 18 octombre. 

zice că in Bulgaria este o mare 
titre. Poporaţinnea ar fi voind să aleagă 

ipe pe principele Nichita din Munte-
i.

Paris, 12 octombre.
|> telegramă din Londra ne informează 

S in  cursul englez lumea financiară in- 
jg’ge redeschiderea chestiuni! orientale. 
Spice asemenea că oercurile oficiale sunt 
upnate de'pane a care s’a făcut in retra- 
I a armaţii ruse.

Berlin, 80 septembre.
I  a Reichstag s’a respins moţiunea de-

t  tulul Han el, prin care cere să nu ee 
idă aplicarea legii socialiste gi asupra 
| nirilor electorale.

Viena, 80 septembre.
tim in Pol.-Corup, că comisia insta
la ministerul de Externe pentru a 

i un proiect de organistţie provisorie 
rn Bosnia gi Qerţegovina, a terminat 

i îl «raţiunile. Comisia s’a ocnpat aseme- 
de repatriarea grabnică a refugiaţilor.

. Is l punerii in lucrare s'a incnvinţat în 
</] Scipiii, Repatrierea, se supune, că n’ar

inceput incă pentru ceea ee privegte Her- 
ţegovina.

C nstantinopol 20 septembre. 
Căţl-va ambasadori aii semnalat lui Sa- 

fet-Paga impresia neplăcută, produsă de 
manifestările diplomatice din urmă ale 
Porţii către cabinetele mal multor puteri 
mari.

(18 ootombre, 8 ore seara.)
Borna, 13 ootombre,

Ziarul Italia zice că Italia incă ar fi re- 
presentată in ministerul egiptean. Ea are 
interese tot aga de însemnate ca gi En- 
glitera sad Francia gi, daca negocierile în
cepute vor reugi, portofoliul Dreptăţii va fi 
încredinţat unul italian.

Pesta, 13 octombre
Oficială. — împăratul a însărcinat pro

vizoriii pe Wenkheim cu ministerul de In
terne gi pe Tisza ou cel de Finance. De
misia lui Szell a fost primită definitiv.

BUCUREŞTI
L u n i ,  ¡2 (14 ) o o t o m b r e

Camera ca şi Senatul, prin moţiu
nile ce s’aU votat la 28 şi 30 sep 
tembre expirat, aU indeplinit opera 
ce li se cerea de guvern.

Soluţinnile date sunt departe de 
a fi identice, şi ne propunem a cer
ceta in articolul de faţă cari sunt 
motivele ce pot explica diverginţa 
esenţială, ce există intre cele două 
voturi, la cari amândouă guvernul a 
adherat fără rezerve şi fără obiec- 
ţiunf.

Spre mal bună înţelegere repro
ducem aici ambele moţinnl:

Moţiunea Senatului.
„Comisiunea d-voastrâ a studiat 

corespondenţa diplomatică relativă 
la tratatul de Berlin din 13 iuliU 
1878; ea a văzut cu adâncă mâh
nire, că puterile Europene prin vo
inţa lor colectivă, şi intr’un interes 
al păcii generale, a impas României 
dureroase sacrificie.

.Comisiunea d-v. propune insă ca 
gnvernul să fie autorisat a se con
forma tratatului din Berlin in această 
privin ţă; tot odată comisiunea d-v. 
este de părere a se autoriza gnver
nul ca să ia in posesiune Dobrogia 
şi a o administra prin regulamente 
de administraţie publică până la con
vocarea Adunării Constituante.

«Comisiunea in fine angajează pe 
guvern ca , atât pentru soluţiunea 
definitivă a cestiuni! Dobrogel, cât 
şi pentrn celelalte cestiuni care re- 
snltă din tratatul de Berlin, să con
voace cel mult in cursul sesiunii or
dinare de trei luni o Adunare Con
stituantă de revizuire, conform art. 
129 din Constitnţiune.“

Moţiunea Camerei.
«Adunarea deputaţilor, luând cu

noştinţă de disposiţiunile din tratatul 
dela Berlin privitoare la România, 
ăşl esprimâ duterea pentru grelele 
sacrificie,la cari ţara este îndatorată;

«Silită insă de hotârlrile puteri
lor şi nevoind a fi o piedică la con
solidarea păcii, autoriză pe guvern 
a se conforma voinţei colective a 
Europei, retrăgând autorităţile civile

şi militare din Basarabia şi luând in . 
posesiune Dobrogia şi Delta Dunărei. 
Celelalte cestiuni se vor regula pe 
cale constituţională.*

Cu câte-va zile înaintea dezbate
rilor din Senat, membrii oposiţiunil 
de toate nuanţele, intrunindu-se spre 
a fixa programul atitudinii lor in 
acele desbaterl, hotârlserâ a declara 
absoluta incompetinţâ a Adunărilor 
actuale şi a nu vota decât convoca
rea imediată a acelor prevăzute de 
articolul 129 din Constituţie.

OrI-cari puteaU fi dealtmintrelea 
deosebirile de păreri individuale asu
pra punctelor amănunte, aici era o 
cestiune de principiu, o cestiune con
stituţională asupra căreia inţelege- 
rea era deplină.

Puţine zile după această întrunire, 
comisiunea Senatului a depus pro 
iectul el de moţiune, şi din cel trei 
membri al opoziţiunil, cari fâceaU 
parte din acea comisiune, am văzut 
pe doi, şi anume prinţul D. Ghica 
şi d. B. Boerescu, acceptând un tom  
prom is şi iscălind moţiunea majori 
tăţil.

Nu ne vom permite a suspecta in 
tenţiunile patriotice ce aU însufleţit 
pe aceşti doi bărbaţi, şi cari i-afi 
îndemnat a părăsi târemul ales in 
înţelegere cu membrii tuturor parti 
delor ce compun opoziţiunea.

Ne vom permite insă a declara 
oâ afi comis o gregalâ. Ni se pare 
că gnvernul le-a întins o cursă per 
fidâ, in care aU căzut, orbiţi de con 
vingerea ce aveafl că o invoire era 
absolut necesară.

Orice s’ar putea zice* orl-cum s’ar 
întoarce cestinnea, moţiunea Sena 
tulul implică un vot de iertare pen 
tru guvern. Căci ce alta decât un 
bill de indemnitate poate însemna a 
ceastă procedură de a toriza pe 
guvern să facă aceea ce a şi făcut

D. Strat a demonstrat in Senat 
cn verva sa călduroasă şi cn expe
rienţa sa diplomatică, că miniştrii 
afi legat valabil ţara către puterile 
subscriitoare ale tractatului de Berlin 

D. Maiorescu, la rândul săfl, in Ca
meră, cu nemilostiva sa logică şi cu 
admirabila sa elocuenţâ, a probat 
până la evidenţă că guvernul, prin 
circulara sa de la 28 August, a pri
mit pentru România hotârlrile Con
gresului de la Berlin. Ţara este an
gajată, şi intru cât priveşte situa- 
ţiunea internaţională, guvernul nu 
poate cere decât executarea acelor 
hotărlrl, şi aceasta numai dela adu
nările speciale prevăzute de artico
lul 129 din Constituţie.

Bine inspirat a fost prin urmare 
d. Carp când a respins categoric 
verl-ce solidaritate cu acel compro
mis ce nu a isbut.it decât la un vot 
inutil, inoât priveşte poziţinnea ex

ternă a României, insă foarte util 
in privinţa poziţiunii interne a dd-lor 
miniştri.

Dar nu este numai acesta resul- 
tatul votului moţiunii. Nu ne va fi 
cu grefi a dovedi că acel compromis, 
care in aparenţă nn priveşte decât 
procedura, a compromis (să ni se 
ierte acest joc de cuvinte) insăşl 
cestiunea de principiu.

Adevărata voinţă a guvernului nu 
stă in moţiunea Senatului, ci in a- 
ceea a Camerei; Senatul a pus uu 
termen, deşi neprecizat, pentru con
vocarea adunărilor revizuitoare, (deşi 
cu drept cuvânt d. M. Costachi a 
calificat acest pasaj de vană iluziu- 
ne.) Camera insă a fost mal catego
rică, şi vorbeşte de calea constituţio
nală pentru un viitor nedeterminat.

Din aceasta rezultă evident că 
moţiunea Senatului, pentrn guvern 
nu era o transacţiune, ci o transi- 
ţiune pentru a veni la moţiunea Ca
merei. Daca gnvernul s’ar fi raliat 
sincer la ideea de a convoca Adu
nări revizuitoare intr’uu termen ho- 
târtt, el poseda in Cameră o majo
ritate destul de compactă şi destul 
de supusă, pentru a fi făcut să se 
propuie şi să triumfe o moţiune i- 
denticâ cu aceea a Senatului.

Zadarnice aU fost dar concesiunile 
făcute guvernului de dd. D. Ghica 
şi B. Boerescu. Compromisul a a- 
juns la un rezultat, pe care credem 
că nu’l căutau d-lor, adică acela de 
a da un bile de indemnitate minis
terului, şi pe de altă parte 
juns la rezultatul căutat de

tâm cu toţii acea politică energică 
sigură, înaltă, pe care primul mi
nistru de externe al României in
dependente era chemat a o indica 
ţârii întregi. Ne aşteptam cn atât 
mal mnlt, cn cât acel ministru de 
exsteine este un bărbat, a cărui în
treagă viaţă politică a fost inple- 
tită cu soarta acestei ţări, şi căruia 
de sigur istoria noastră ’I va păs
tra o memorie însemnată (aplanse). 
In loc de aceasta, in sitnaţiunea 
grea in care ne aflăm, am văzut că 
discursul săU semăna in cea mal 
mare parte cu apărarea unul mi
nistru acuzat.

Voci. Era acuzat.
D. T. Maiorescu. Era acuzat, aşa 

este. Constat dar nnm&I, că inau
gurarea acestei ere a noastre în
cepea prin acuzarea ministrului, care 
a condus politica ţării. Ministrul 
astăzi se vede acuzat in sinul ace
leiaşi adunări, care până acum cu 
unanimitatea el însoţise actele lui. 
Si la întrebarea guvernului: «Ce fa
ceţi cu tratatul din Berlin?* ăl în
treb la rândul meu, văzând această 
desarmonie intre dv.: .Spuneţi-ml, 
d-lor miniştri, sigur şi lămurit după 
părerea d-voastrâ, ce este bine să 
facem cn tratatul din Berlin*. Res- 
punsul la această intrebare nu ni 
s’a dat âncâ positiv; căci sunt 
multe păreri in discuţiune. Pe care 
din aceste anume o primeşte gu
vernul şi o crede salutară pentru 
ţară ?

Până alaltâerl 'ml închipuiam, că 
cestiunea s’a lămurit. In senat am 
văzut guvernul primind o moţiune, 
şi atunci mi-am zis: fără a discuta 
cele petrecute in senat, mă voiU 
ţine de această moţiune, căci este

n’a a - ' primită de gnvern şi acum ştiu unde 
asi- 1 P&rerea lui. Această moţiune in

. . .  drumul de la senat până la cameră 
gura convocarea adunărilor revizui-1 şi.a pierdafc nn alineat (Ilaritate)
toare intr’un termen fix. Guvernai
ăşl păstrează deplina libertate de a 
face după cu ăl va conveni mal bine 
El va convoca saU nu acele adunări 
dapâ cum ăl va plăcea de a se su 
pune moţiunii Senatului s»U moţiu 
nil Camerif.

D. Brătianu, care este mal fin de 
cam ar crede cineva judecându' 
după discursurile sale, a simţit aşa 
de bine victoria însemnată ce câş 
tiga, că nu s’a putut opri de a a 
runca, in răspunsul săU către d 
Carp, o strigare de triumf şi de iro
nie : , Fie încredinţat d. Carp, a zis d 
prim-ministru, că ti rlm ăn ţ i beiza- 
deaoa f i  d. Boerescu fitoţt\ n u l luăm 
pe nimeni.*

Pedeapsa este prea aspră pentru 
o simplă greşalâ, de care se folo
seşte d. Brătianu. Nişte victime aU 
drept să fie tratate cu mal multă 
menajare.

DISCURSUL D-luI MAIORESCU
relativ la tractatul din Berlin 

(8edinţa Camerei de Simbiti 80 Septembre)

D-lor deputnţl, când am auzit pe 
ministru de externe cerând cu

vântul, mă aşteptam ca să ascul

j In senat se zicea, că guvernul voieşte 
' şi consimte să fie autorizat de cor
purile legiuitoare să se supună tra
tatului din Berlin, să lase să i se ia 
Basarabia, să ocupe provisoriU şi admi
nistrativ Dobrogea cn delta Dunării şi 
pentrn cestiunea Evreilor şi regnlarea 
definitivă a Dobrogel să convoace 
singura competentă constituanta —  
uu in mod indefinit, ci să o con
voace Înaintea sfârşitului sesiunii or
dinare, adecă până la 15 Fevruarie 
să se înceapă lucrarea de convocare. 
Această limită era importantă pen
tru o parte din senat, şi asupra el 
s’a făcut o transacţiune, saU daca 
acest cuvânt nu se primeşte, s'aU 
făcut un compromis, saU poate o 
compromitere (ilaritate). Dar in ori
ce caz aceasta era hotărlrea.

In cameră s’a schimbat cestinnea. 
Noi ne aşteptam să vedem, că pă
rerea acolo adoptată va fi şi aici adop
tată, căci vedeam că majoritatea co- 
misiunii noastre din Oamerâ este 
compusă din oameni, cari aU încre
dere In guvernul de azi şi tn cari 
guvernai de azi are inoredere, şi 
sper că mă esprim In modul convin
gerii d-lul raportor Costinescu, dacă 
zic că acest d. raportor al majori
tăţii este un om de încredere al gu
vernului. Dar acum, din contră, ce 
se constată? Yedera că se lasă o



parte esenţială din acel compromis 
al senatului, se lasă nehot&rit ter 
menai c&nd s& se convoace consti 
tuanta, şi din compunerea majori 
tăţil comisiunil noastre de delegaţi 
sunt autorizat a crede, că această 
din urmă p&rere este părerea, ce 
preferă guvernul.

In faţa acestor schimbări si aces 
tor diferite moţiuni, să vedem care 
este şi care trebuia să fie decisiunee 
noastră, cel puţin după părerea opo 
siţiunil din care fac parte.

D-lor deputaţi, d. N. Ionescu, fos 
tul ministru de esterne al acestui 
guvern, antecesorul d-lul Cogâlni- 
ceanu, a început prin a lua in mănă 
şi a vô citi corespondenţa diploma 
tică, depusă pe biuroul Camerei. In 
adevăr, in şedinţa de la 23 septem 
vrie cănd a incepnt desbaterea a- 
ceasta, d. ministru de esterne s’a 
referit la acele acte, şi in privinţa 
lor a zis: ce hotărlţl?

Ia să vedem şi noi aceste acte?
Căci după mine fostul ministru 

de externe a discutat numai partea 
neînsemnată a lor, iar nu a luat 
partea cea caracteristică, cea deci
sivă pentru discuţiunea noastră.

Tratatul din Berlin ni se notifică 
la 4 August al anului curent prin 
ministerul de esterne al Imperiului 
german. Ni se zice .* Iată, Romănio 
ce s'a hotărit prin tratatul din Ber 
lin. Acea notificare ne-a apucat, ne-a 
«sezisat* cum zic franţejil, de ho 
tărlrile congresului din Berlin In 
privinţa noastră.

Se înţelege, că guvernul trebuia 
să respundă. Şi intr’adevër la 7 Au
gust ăncă, d. ministru de esterne dă 
primul sëü răspuns la acea notificare 
răspuns care, după părerea mea 
este cu totul deosebit de un al doilea 
răspuns ce '1 dete la 28.

La 7 august se trimite o circu
lară cătră agenţii diplomatici al Ro- 
măniel pe lângă curţile străine in 
care se zice : «Les modifications ap
portées par ce traité tant à la si
tuation territoriale qu’au régime po
litique de la Roumanie doivent être 
présentées à l’examen des Corps 
législatifs.*

„Les chambres seront convoquées 
das le plus bref délai possible.* Ce 
insemnerză aceasta ?

Ultimele cuvinte ale d-voastră, 
Cameră şi Senat, fuseseră un vot 
foarte categoric dat in materie. Se 
zisese mal inainte de tractatul de 
Berlin: Voinţa ţeril este să nu dăm 
Basarabia şi să nu luăm in schimb 
Dobrogea. Cu acest mandat s’aü dus 
miniştrii noştri la Berlin.

Tratatul de Berlin nu a primit 
acest vot ; din contră, a zis : să vi 
se ia Basarabia şi să vi se dea Do
brogea, şi să aboliţi şi articolul 7 
din constituţiunea voastră.

Ce face guvernul nostru? guver
nul, ştiindu-se constituţional respon
sabil, răspunde imediat : Eû am un 
mandat de la ţară; mandatul ace
sta este contraria deciziunil congre
sului, prin urmare, «les modifica
tions apportées par le Traité doi
vent être présentées à l’examen 
des Corps législatifs.

Insă guvereul nu ne convoacă la 
7 august saû indată după aceasta, 
poate pentru a respecta timpul fie
cărui din noi, poate din alte motive.

Ne convoacă de abia după o lună , 
insă in interval ăşl schimbă atitu
dinea cu totul.

Eată la 28 august altă circulară 
a sa cătră agenţii diplomatici al 
noştri, şi situaţiunea cu totul modi
ficată,—  şi vă atrag serioasa d-voa
stre atenţiune asupra acestei modi
ficări, care este de cea mal mare 
importanţă.

Un preopinent, pe care am avut 
deja onoarea a'l cita, insuşl onor. 
d. Ionescu,— şi părerile d-sale, tot- 
dauna foarte preţioase pentru mine, 
aă devenit in deosebi preţioase, de 
cănd ’1 am văzut ca un ministru de 
externe al acestuiaşl guvern, pe care 
avem fericirea al avea ăncă pe banca 
ministerială,— acest fost ministru de 
externe dar, d. Ionescu,iată ce ne zi
cea in şedinţa de ieri : «Angajamen
tul guvernului, in relaţiunile, inter
naţional este totul; căci raporturile 
dintre guvern şi ţară sunt presupuse 
regulate.*

«Europa cea mare, care este ar-

bitrul dispunător de statele cele mici 
nu poate să presupună că in sinu 
sëü este vre o ţară organizată in 
tr’un mod politic, fără ca să aibă 
organele sale regulate. Prin urmare 
cănd un guvern constituţional din 
Europa vorbeşte, ţara a vorbit.* Aşa 
este. Intru căt priveşte străinătatea 
guvernul e angajat, şi dacă nu 
făcut nici o rezervă, el a angajat 
şi ţara intru căt o pvate angaja in 
relaţiile internaţionale.

Acest guvern, care in 7 august 
scria prin agenţii săi diplomatici 
«Modificaţiunile aduse prin acest tra
tat trebue să fie prezentate mal 
ăntăitk examenului corpurilor legiui 
toare*, acest guvern la 28 august 
trimite o altă circulară aceloraşi a 
genţi şi declară puterilor signatare a 
tratatului din Berlin , fără rezervă 
quelque douloureuses que soient pour 

la Roumanie quelques-unes des con
ditions du Traité de Berlin, et bien 
que, à considérer l’ensemble de ces 
conditions, l ’attente de la nation 
Roumaine, qui avait manifesté ses 
droits et ses voeux, soit par les vo
tes de ses Corps Législatifs, soit par 
les actes et les paroles de ses Dé
légués au Congrès, n’ait pas été 

! remplie, le gouvernement Roumain 
tu peut que conformer aux résolu
tions suprêmes de £ Europe et est dé
cidée à Us exécuter dans un esprit 
d’entière loyauté.

Ca consecuenţă a acestei decla
rări categorice de aceptare, fără 
altă rezervă decăt rezerva simţimin- 
telor dureroase, vine apoi fraza fi
nală pentru punerea in lucraie a 
aceptăril : «Le gouvernement Rou
main procède dès present à texécution 
réelle du Traité de Berlin et après tou
tes ses dispositions pour la reunion 
des Corps Legislatifs au 15 (27) sep
tembre prochain*.

Doă lucruri dară sunt de deose
bit la un asemenea tratat interna- 
naţional, acceptaţiunea şi executarea.

Acceptaţiunea in principiû este o 
declaraţiune că te supui, executarea 
este numai punerea in lucrare a a- 
cestel declarări prin mecanismul in
tern al statului: daca ecestiune con
stituţională—  prin mecanismul con
stituţional; dacă e cestiune simplu 
legislativă —  prin mecanismul legis 
lativ; dacă e cestiune administra
tivă— prin mecanismul administrativ.

Cred c& am inţeles acum cu toţii 
deosebirea intre cele doă circulărl. 
Am văzut că pe când in cea d’ân- 
tăl guvernul nu prejudeca nimica, 
prin cea d’a doa guvernul a accep
tat tratatul de la Berlin şi ne-a 
convocat numai spre a ’1 executa. 
Saü ealtă părerea d-v, in privinţa 
acestor circulărl? Vă rog să mă in- 
trerupeţl dacă este altă părere, căci, 
domnilor, n’aşl voi, ca in această 
cestiune să facem o discuţie dialec
tică pentru a susţinea numai cu ori 
ce preţ un punct de vedere izolat 
şi contestat. Dacă aşi fi din neferi
cire izolat asupra acestui punct ca
pital, e& 1—aşi părăsi indată. Să sta
bilim dar acel punct, in care suntem 
siguri cu toţii. întreb dar ăncă o- 
dată : Guvernul a primit, saü nu, 
trătatul de la Berlin cu această cir
culară ? A făcut un pas mal mult de 
căt cel din circulara de la 7 August, 
care zicea că cestiunea are să se 
supună mal ăntăl examinării corpu
rilor legiuitoare ? Este sigur că la 28 
August, guvernul a declarat cum că 
ne supunem tractatului? Este sigură 
acceptaţiunea saü nu ? Tăcerea d-v. 
generală este un semnde aprobare.

Prin urmare, la intrebarea d-lul 
ministru de externe : ce faceţi cu 
tractatul de la Berin ? ăl primiţi saü 
nu ? —  eü ăl respund ; 'l-aţi primit 
d-v. ; ce ne mal intrebaţl pe noi a- 
cuma ? Aşa dar, guvernul a acceptat 
tractatul din Berlin. Şi remarcaţi 
un lucru. Aci nu e vorba de un trac
tat sinalagmatic, unde şi o parte 
şi cealaltă trebue să consimţă, şi 
dacă o parte nu consimte, conven- 
ţiunea saü tratatul nu poate exista, 
Convenţiunea comercială, de exemplu, 
încheiată intre Ausro-Ungaria şi Ro- 
măuia, s’a făcut mal ăntăl de gu
verne ; dar se zicea in actul incheiat 
ăntăl de minister: sauf ratification. 
Este o incheere suspensivă ; dacă cor
purile legiuituare nu o primesc, con
venţia e căzută.

Dar aci nu este tot aşa. Aci este 
un areopag european din care noi 
nu facem parte, un areopag in pri
vinţa căruia se putea mal nainte 
susţine, că resoluţiunile lui, dacă nu 
voim, nu le primim ; dară in zioa 
de astă-zl este mal greü a zice 
fiind-ca am trimis delegaţii noştri 
ca să presinte cererile noastre ina 
intea acestut areopag. Am trimis ş 
ast-fel am recunoscut, că este acolo 
o autoritate arbitrală supremă pen
tru relaţiunile orientale in Europa 
şi in Asia. Şi guvernul, care era în
sărcinat de a spune acolo ce voim, 
noi, acelaşi guvern vine şi, indife
rent dacă a întrebat saü nu păre
rea Camerei, declară că primeşte 
tractatul de Berlin şi pune oare-cum 
iscălitura sa pe acea sentinţă a tri
bunalului din Berlin.

Dară acuma ce însemnează mo
ţiunea majorităţii d-voastră ? Daca 
aţi primit tractatul din Berlin, dacă 
ne convocaţi pentru-ca să-l execu
tăm, ce mal veniţi cu moţiu
nea ? Ce inţeles să aibă ? Este oare 
acceptaţiunea prealabilă? Apoi am 
acceptat, guvernul a acceptat! Ori 
nu primiţi d-voastră acceptaţiunea 
aceea, şi atunci daţi un vot de ne- 
ncredere şi, daţi ministeriul in ju

decată; ori, dacă nu-I daţi un vot 
de neincredere, apoi accepaţiunea este 
deja făcută şi moţiunea remăne un 
act de prisos. Apoi poate d. minis
tru de esterne să facă astăzi, după 
ce aţi fi votat moţiune aaceasta, 
o nouă accepţiune, să zică puterilor 
străine : M oi gouvernement qui vous 
ai déjà déclaré que je  me conforme 
aux décisions supmêmes de B erlin , 
sans réserve de ratification ultérieure, 
je  viens vous déclarer de nouveau, que 
Us corpe législatifs mautorisent à fa i
re cette déclaration ?

Apoi aceasta nu se poate. Dacă 
guvenrnnl a făcut declaraţiune, este 
presupus că are ţara in urma lui, cel 
puţin că are consimţimăntul majo- 
rităiţl d-voatre.

Aşadar cead’ăntăl critică, ce'rnl iaü 
voe a face, este aceasta : Moţiunea e de 
prisos. Este un act desprecare bine s’a 
zis, că nu poate să aibă alt inţeles 
şi alt scop de de căt de a fi un bil 
de indemnitate pentru miniştri.

Apoi cestiunea personală a miniş- 
rilor este aci in joc? Am fost noi 
convocaţi In pripă pentru un bil de 
indemnitate? Ori am fost convocaţi 
ca să facem un pas mal departe in 
cestiunea cea mare? Guvernul cănd 
ne-a convocat, ne-a spus prin agen
ţii săi, pentru ce. adecă pentru ca 
aă executăm tratatul de la Berlin, 
căci după ce acceptaţiunea este fă
cută, vine esecuţiuneă reală.

Eü, d-lor nu acuz pe guvern pen
tru c’a acceptat ; şi mi-a părut din 
contra răfi de a '1 vedea acum şo
văind, a vedea că nu este aceeaşi 
hotărlre, aceeaşi decisiune a guver
nului, spre a merge mal departe con
form acestei circulărl ce el ănsuşl 
făcuse. Căci, d-lor, se poate amăna 
mal mult o asemenea hotărlre? Se 
poate lăsa in suspensiune o zi mal 
mult situaţia ţării, mal ales acuma 
in urma circulăril, făcută de gu
vernul romăn după insitsenţele Ru
siei ?

Cred că aci oratorul şi apărătorul 
majorităţii, d. P. Grădişteanu a a-j 
vnt dreptate, cănd a susţinut, că 
nu poate ţara să stea intr’o posi- 
ţiune nehotărltă căt pentru execu
tarea tratatului din Berlin.

Am fost, domnilor, foarte sur
prins cănd am auzit ieşind din gura 
acelui d. ex-ministru de externe,— a 
mult-lăudatulul d. Ionescu, ale că
rui cuvinte sunt totdeuna preţioase 
pentru mine, — că daca nu ne-am 
supune Europei, d-sa vede că nu am fi 
In niclun pericol. Am auzit pe un 
alt deputat de aceeaşi valoare, pe 
d. Misai], adept al aceleiaşi teorii, 
zicănd, că şi alte ţări nu s'aü su
pus deciziunil Europei, de exemplu 
Belgia şi Italia, şi că situaţiunea 
ţării nu ar fi gravă de nu ne-am 
supune.

Să examinăm puţin lucrul.
Fiind că cuvăntul «grav* este o 

abstracţie, daţi’ml voie a’l cobori 
In realitate şi a arăta una cel puţin 
din gravităţile, ce cred eü că ne 
apasă. Fiindcă suntem In regim par
lamentar, am convingerea că publi-

citatea şi expunerea francă a tutu 
lor opiniunilor legitime In privinţ 
situaţiei ţării este unul din foloa 
sele şi totodată din scuturile ce dă 
regimul constituţional, (aplauze) 

Articolul 22, necitat păn'acum 
din tractatul de la Berlin, vă adu 
ceţl aminte ce zice. Yoifi citi tra 
ducerea romănă, şi sunt dator a face 
omajele mele d-lul ministru de ex 
terne safi biuroulul săă pentru buna 
traducere romănească ce ne-aO dat

D. ministru de externe. —  Este 
foarte rea, vă Înşelaţi.

D Maiorescu.— Ea o găsesc foarte 
bună, şi'ml pare bine că sunt mal 
papă de căt papa In această ces 
tiune. (ilaritate)

(Citeşte). «A rt. 22. Corpul rusesc 
de ocupaţie In Bulgaria şi Rumelia 
orientală se va compune din şase 
divizii de infanterie şi din doă di 
vizii de cavalerie, neputănd trece 
peste 50,000 oameni, şi va fi Intre 
ţinut pe socoteala ţărilor ocupate 
Trupele de ocupaţie nu vor comu
nica cu Rusia numai prin România, 
după învoielile deja făcute Intre 
aceste doă state, dar şi prin por
turile Mărel-Negre, Vama şi Furgas, 
unde, pentru timpul ocupaţiei, ăşl 
pot stabili depozitele necesare.

«Durata ocupaţiei Rumelielorien
tale şi a Bulgariei de cătră trupele 
imperiale, este fixată la nonă luni, 
cu Începere de la zioa ratificării 
prezentului tractat. Guvernul im
perial rus se obligă d’a termina tre
cerea trupelor sale prin Romănis şi 
evacuarea completă a acestui prin
cipat lntr’un termen ulterior de trei 
luni.*

Tractatul de Berlin s’a subsem
nat la 1/is Iulie. Va să zică trei 
luni Înainte de ăntăiâ Iulie anul vi
itor va trebui să fie deşertată ţara 
de-a treapta Dunării, şi la ăntăl Iu
lie anul viitor va veni ziua fericită, 
cănd va trebui să fie evacuată şi 
Romănia de armata rusească.

D-lor, nu ştifi, dacă mulţi din 
d-voastră eraţi aci, cănd în anul 
trecut afi venit primii soldaţi ruşi 
în apropiarea capitalei; eraţi Insă 
mulţi alţii din public, cari s’ati dus 
să’I vază şi mulţi dintre aceia, cari 
împărtăşeaţi In totul politica guver
nului Inaugurată prin convenţiunea 
de la 4 aprilie. El bine, d-lor, am 
văzut pe unii dintre aceştia chiar, 
cari la apropierea primilor soldaţi 
ruşi afi isbucnit In lacreml, atăt le 
venea de gretk de a vedea semnul 
unei armate străine pe pămăntul 
României. — D-lor, cea d’ântăl rein
trare a noastră In noi Înşine, cea 
d’ântăl siguranţă de pace pe terito
riul nostru va fi atunci, cănd nu va 
mal fi soldat străin pe acest pâmănt 
cu dreptul de a fi pe el (aplause). 
Mal Înainte, d-lor, de la 1828 până 
la 1835 ne-afi ţinut Ruşii ocupaţi 
In timp de aproape 7 ani, şi apoi 
la 1856 Austriacil aă stat mult şi 
le venea greii să iasă de aci, o 
ştiţi bine aceasta. Când Franţa In 
urma resbelulul de la 1870 a re- 
mas ăncă ocupată de Germani, şi 
s’aă ţinut In această stare câteva 
departamente până cănd va plăti 
colosala sumă de miliarde, ce i se 
impusese prin tratatul de pace, cea 
mal mare năzuinţă a el a fost de 
a scăpa cu o zi mal nainte de sol
datul inamic; şi Thiers, daca e as
tăzi binecuvântat de mal toată 
Franţa, e mal ales pentru silinţele 
patriotice, ce şl-a dat, ca înaintea 
terminalul prevăzut să scape Franţa 
de ocupaţiunea străină. Şi noi, d-lor, 
am putea oare să nu voim a scăpa 
cu o zi mal nainte de armata stră
ină, de armata unul imperiu, care 
In secolul acesta ne-a mal ţinut 
ocupaţi ăncă vre-o şase ani? De si
gur, cu toţii o voim. Dar vă Întreb, 
care e titlul, cu care veţi cere Ru
siei să ne părăsească la 1 Iulie anul 
viitor? (aplauBe) Tractatul de Berlin 
nu a numit o comisiune esecutivâ 
pentru totalitatea dispoziţiunilor sale; 
aceasta e lăsată la iniţiativa şi ho- 
tărlrea puterilor, pe cari le priveşte 
ca să execute ele tractatul. El bine, 
cine va executa clauza 22 din trac
tatul de Berlin ?

Rusia şi cu noi. Apoi, credeţi 
d-voastră, că Rusia va fi generoasă 
cu noi la 1 lulifi anul viitor ?

Ne va servi, In aceasta, de do-

... f §
vadă modul cum ea a [$j 
convenţiunea de la 4 Aptyl 
gur, că daca nu ne su pa i | 
tatălui de Berlin, ne lipsţi|/ 
titlu de-a cere evacuaţiu n  
niel la 1 iulifi anul viitoi.flr

Voci. Aşa e!
D. Maiorescu. Apoi dao 8 

eü vă Întreb, care va fi J.' 
noastră, dacă nu vom prţ 
tul de la Berlin ? El, d-lois 
că Rusia s'a grăbit de-a 
noi un ministru reşedinţe 
ne-a făcut onoarea de a i  
ministru plenipotenţiar ; *j| 
totuşi, de sigur, de căt s 
noscătorl guvernului imjj] 
pentru această bunăvoin. 
grăbit a ne arăta. Am aci 
că şi guvernul austro-ungij 
mit la noi un ministru p : 
ţiar. E curios lucrul acest 
de-a vedea graba, cu care fa 
puteri vecine numesc miniát 
denţl In ţara noastră, fărŢl 
tepte să vază, dacă noi 
tractatul din Berlin saü n. | 
puterile mal îndepărtate, <.:■ 
sunt scutul nostru şi poab I  
toril mal fireşti al noştr« I  
Franţa, Englitera, Germani#! 
cum am aflat, refuză de a I I '  
cunoaşte independenţa p ă c ii 
vom esecuta in intregul s e iw  
tul. Apoi dacă pănă-ce nu \ o « i' 
cuta in totul tractatul, ace I ' 1 
protectoare naturale, nu n e w ' 
cunoaşte independenţa, nukl^ 
susţine drepturile noastre ia 
ne vom adresa oare la 1 I ii 

cere ca să se efectueze 8-®'" 
teritoriului nostru ? Nu potM- 
nici un cuvânt mal mult p il i  
târâm. Cu toţii ne în ţe le g e a i; 
numai conclusiunea, că e s t »#  
rios a se zice, că putem să iH l 
cutăm tractatul dela Berlin i$e 
că situaţiunea ţării s’ar lămuilMg 
bine şi fără aceasta. Nu; sitti 
ţârii va fi compromisă fără 
şi, neexecutând complet ti o 
Ţara e in pericol. Acea gi 
abstractă, anunţată mal nai j_  
dar o primă realitate, are «w -  
pare pipăită, şi acest corp n ţttf 
îmbrăcat in uniforma soldat , 
care ne stă pe teritoriul not4 
mai am trebuinţă să ating 
pericole, pentru muntele Afei 
Eu intru in privinţa aceasta^l 
tul in vederile circulăril gu^if# 
de la 28 August.

Să revenim dar la chestia h 
la atitudinea noastră faţă cir'c 
punctări ale tractatului din 
Basarabia, Delta Dunării cu lo 
gia şi emanciparea Evreilor.

Ce putem face noi acum ? 
Pentru Basarabia cred ai- B 

ne vom înţelege cu toţii. Prici 
circulara sa dela 28 August iţ 
nul a declarat, că pune dis-a 
autorităţilor imperiale ruseşt r 
toriul, a căruia părăsire ne esfc 
pusă prin tractatul de Berlin.® 
mâne la 1 Octomvrie, înainte« 
se termina poate discuţia n i 
de astăzi, Basarabia va fi p4 
Rusiei de cătră comisiones n l 
adboc de guvernul român. M ii 
rul, lucrând astfel, a făcut ui 
patriotic şi nimeni din noi nu tţ

Apotriveşte. Prin urmare, asupra 
sar&biel acţiunea parlamentară M 1 
închisă; a dispărut obiectul ditjr-i 
unii; să trecem acum la chestii 
raeliţilor. Ea se resumâ in nr 
carea art. 7 al constituţiunil, şi1| 
tru aceasta cu toţi suntem dij 
rere, că se cere convocarea c 
relor de revizuire. Moţiunea i 
rităţil şi orice altă moţiune safi jj 
a camerei de faţă nu poate să| 
plinească niciodată, — şi in 1 1 
sta suntem unanimi cu toţii, — 4 ■ 
cedura constituţională indicatăţ' 
art. 129. Niciodată. Competenţa! 
găti vă, de a zice nu la toate, P  
vem negreşit, şi orice modificai' 
constituţiunil urmând a ni se H  
pune nouă, spre a se vedea •|: 
consimţim in principiu la moditl 
rea cutârul anume articol din « l ' 
stituţiune, este evident că sun i 
liberi şi competenţi a ne pronuF 
cum credem mal bine.

Daca vom zice din capul loc» 
nu, atunci-nu se vor convoca ai 
camere de revizuire; va să zică cc 
petenţa negativă, de a zice nu
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ceasta vrea guvernul? Nu,
& el 'primeşte tractatul de 

şi acum vrea ca să exe- I 
el tractat. Apoi, atunci ce 

pusă moţiunea aceasta ? Ţine 
e declarare din 15 in 15 
8& ne disolv&m pe urmă ? 

¡Bunel ce este? Este amânarea 
ţ  JB il, executării aceleia, pe care 

a spus că vrea s’o facă şi 
care ne a convocat ; este 
giul acela de a voi să lase 
reazâ că se execută ceva, 
calitate nu se execută (in- 
rï, desaprobărl). 
că simţimintele multora din 
4 sunt aici altele decăt ale 
)ar cu simţimintele nu ina- 
hestia ; aici trebue argumen

te. Să revenim la argumen-

am văzut odată, la ce ne
0 neesecutare a tratatului de 
Eû unul — şi sunt dator a

leastă declaraţiune personală 
èstiunea israiliţilor am vederi 
deosebite de acelea ale frac- 
ibere şi independente. Le am 

totdauna, le voiü avea in 
t, şi cred că sunt bun pa 
le am aşa. Cu toate astea 

efi mă văd chemat a vă de 
^ am fost foarte dureros atins 

hm văzut tractatul de Berlin 
ceéânàu-se in această cestiune 
lă a noastră.
bare de altmintrelea sunt de 
e că art. 7 nu era bine ca să 

de loc in constituţia noa
1 pare rëü că aü venit străinii 
pună ce să facem cu acel ar 
oiţl d-voastrâ, după ce această 

ft dureroasă ni s’a dat odată 
mal repete ăncă odată? Voiţi

itttră să vină o notă ori un res 
- * i isj la o notă a noastră, care să 

Mălin noû : regulaţi cestiunea is 
Voiţi ca la cererile guver 

Mlnl»<»ttu de a se recunoaşte a 
ii; Şfjf'noşfcri diplomatici ca miniştri 

deaţl, 8& vină din noü un mi 
1 de externe şi să zică : nu vă 
sc independenţa, până ce nu 
¡¿dea ce aţi făcut cu o parte 
bituţiunil voastre? Voiţi ca cel 
vor rôü să profite de această 

¡xpoşştere a independenţii? Ne- 
că nu puteţi voi aceasta. A- 

[aştept delà guvern următoarea 
iraţiune; „Luăm asupra noastră, 

•.tUvom fi recunoscuţi independenţi 
|b a ne supune şi acestei condi- 

ÉrisfiLi tnctatnlul de Berlin*; atunci 
teu d-voastrâ pentru amâna- 
tinnil. Daca guvernul ne poate 
astă declarare, fie in public, 

l i  potrivit in mod confidenţial,
, o spun cu toată sinceritatea : 
ca guvernul respunde, că este 
că vom fi recunoscuţi, că «a- 
noastrâ politică in mijlocul 

loaselor complicăţiunl orien- 
■B astăzi va fi stabilită fără mo- 
ea art. 7 din constituţiune, a- 
eû mă unesc s’o amânăm, 

¿â nu voiesc, ca străinii să se 
ece in chestiile constituţiunil 
re interne. Dar guvernul tace; 
onfidenţial, nici public nu ne-a 
nimic in această privire. Apoi 
îl, pentru motivele de pericol, 
tm arătat deja, convicţiunea 
ite că patriotic ar fi de a ne 

ă imediat tractatului de Berlin 
acest punct, cu riscul de-a a- 

ffe asupra noastră impopularita- 
jţflouicinuitâ in asemenea lucruri.

găsi răsplata intr’ua viitor mal 
«Bat, o găsim deja in asigurarea 
■Xianil noastre internaţionale.

dar, domnilor, ca consecinţă 
jBculftril d-lul ministru câtră a- 
rn l diplomatici Ia 28 august de 
I I  executa tractatul delà Berlin, 

ebui imediata convocare a Con- 
,j||[antel, remânănd ca dănsa să de- 
¿SEdaca vrea să consimţâ la modi- 

>a articolului 7, Aceasta nu se 
prin moţiunea majorităţii, ci 
unecâ peste cestiune, lăsând 
in nesiguranţă politică faţă cu 
nătatea.
ne acum cestiunea Dobrogel. In 
tâ cestiune, cum execută guver- 
ractatnl delà Berlin? Este bine 
es, domnilor, că daca nu voim 
ăm Dobrogea, prin aceasta nu 
m lipsă de respect către Eu- 

| precum am arăta cu celelalte 
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biel şi cestiunea Evreilor. Aceste din 
urmă sunt obligaţiuni ce ni se im 
pun, insă luarea Dobrogiel este un 
drept ce ni-1 dă Europa, şi dacă 
cineva nu poate refuza o obligaţiune, 
poate insă să refuze acceptarea unul 
drept.

Sunt departe de a voi să intru in 
fondul acestei discuţiunl foarte im
portante. Din punctul nostru de ve
dere, nu voiû să prejudecâm intru 
nimic chestia a Dobrogiel, ci voiû ca 
ijara să fie consultată asupra el, Nu 
cercetez contra versa, pe care cu 
multe argumente şi cu talentul sëü 
recunoscut a susţinut-o d. Daniile&nu 
intr’o şedinţă anterioară, dacă am fi 
saü nu am fi noi competinţl conform 
articolului 2 din constituţiune eă fa
cem acea rectificare de fruntarii. 
Ceea ce este statornicit, este,'eâ o 
lege numai poate să facă, fie in a- 
lceastâ cameră, fia in camera de re
vizuire, o rectificare de hotare. Apoi, 
domnilor miniştri, aţi venit ca un 
proiect de lege pentru Dobrogia? 
D-voastrâ, care aţi avut patriocul 
curaj de a declara, că executaţi trac
tatul faţa cu străinii, pentru ce nu 
aţ! venit cu proiectul de lege nece
sar faţă cu noi?—  Cum? 0 simplă 
moţiune?... Apoi primul pas consti
tuţional al României independente 
ar fi astfel o netăgăduită violare a 
Constituţiunil, căci prin o moţiune 
ar voi să inlocuiascâ o lege. 8ù vă 
rog să mă domiriţl asupra acgâtjul 
punct, fiind-că sunt foarte nedomi- 
rit. Poate, că d-voastră vă este in
diferent, dacă e moţiune saû lege? 
Dar nici unul om politic, nici pucul 
membru al unei adunări legislative 
nn-I poate fi indiferent, dacă tţebtae 
să vină guvernul cu un proie&t de 
lege, saû dacă este destul o moţiune 
şi ăncă o moţiune, care, după ci$n 
vedeţi, şovâieşte delà Senat la Ca
meră şi se modifică când aşa, -câÿd 
aşa. Aci este toată legalitatea, liu 
crâril d-voastră in joc. Ëml veţi (la 
voie, d -lor, să ilustrez cestiunea 
practică şi să las teoriile. D-lor; esjţo 
un punct, care nu s’a atins ăncă {in 
discuţiunea noastră....

D , preşedinte întrerupe, pentru 
pune in vederea Camerei, că ora rjb 
glementarâ a sosit şi o consultă .dacă 
voieşte să prelungească şedinţa. Du 
pâ propunerea d-lul preşedinte al cop 
siliulul, se pune la vot permanenţa 
şi se primeşte.

D . preşedinte roagă pe d. Maio 
rescu să continue.

D . T. Maiorescu. D-lor deputaţţ, aţi 
văzut graba, ce pune guvernul pri 
simpaticul sëû ministru d. Ion Brâ 
tianu, ca să se hotărască cestiunea 
cu o oră mal nainte. Mă felicih de 
aceasta, fiindcă şi noi din opocsiţi 
une voim tot aşa. Daţi’mi voe'dar 
dd-lor, să ilustrez o consecinţă prac 
tică a acestei moţiuni, şi daca'> re 
gulamentul ar permite, aşi fi fericit 
când acel ce ar fi de altă păpere 
m’ar intrerupe îndată, ca astfel să 
ne putem lumina imediat.

Domnilor, o moţiune este o lege 
saû nu? Nimeni nu poate zicéf că 
este lege. Fără o lege se poate rec 
tifica hotarul, după constituţmnea 
noastră? Voiţi să ziceţi că esta.in 
diferent, daca pentru aceasta ţbm 
vota o lege conform constituţiei saü 
nu ? Niminî nu o poate susţinea;-. A- 
cum dar, dd-lor, întăriţi prin asen
timentul tutulor, să venim la éeéti- 
unea practică. Ocuparea provizorie 
a Dobrogel, ce o doreşte majorita
tea şi prin armare guvernul, vâire 
clama înfiinţarea unei administraţii; 
această administraţie va avea un 
buget. El bine, bugetul acesta cum 
remăne? Veţi da carte blanche jgu- 
vernulul ca să facă ori ce cheltuieli 
in Dobrogea? Ve rog, spuneţi ca să 
şti fi dacă este altă părere, căci mo
ţiunea dv. are acest sens, de a > se 
ocupa Dobrogia, şi prin urmare de 
a se infiinţa o administraţie, de a 
se cheltui. Ce e drept, dv. ziceţi, 
că Dobrogia să se ocupe numai pro
vizoriu, dar cheltuelele se fac 1 defi
nitiv. Apoi astfel o Cameră consti
tuţională autorizează cheltuelile ? Prin 
moţiuni? Apoi dv. ştiţi că fundacpcţn- 
tul constituţionalismului este iûcu- 
vinţarea banilor publici, şi ban?! pu
blici nu se pot cheltui de cât 'in 
virtutea unei legi constituţionalràeô te 
date. Aşa dar guvernul, in sesiunea ‘

viitoare, dupe ce va face cheltuelile 
va trebui să vină ca un bil de in
demnitate pentru cheltuelile făcute, 
şi să vă prezinte o lege bugetară.

Apoi admiteţl dv. ca accesorul, 
care sunt cheltuielile, să se facă 
prin o lege, iară principalul, care 
este ocuparea, să se facă numai prin 
o moţiune ? Acesta este primul pas, 
ca’l face România independentă pe 
calea constituţională ? (Aplause) E 
netăgăduit, dd-lor, că este o greşeală 
de-a lua Dobrogea cu o moţiune, şi 
rëû a făcut guvernul, că n'a venit 
cu un proiect de lege, daeâ părerea 
sa este să luăm Dobrogia. Acesta 
e, d-lor, al treilea şi cel din urmă 
argument de critică, care trebuiam 
să o fac opiniunil majorităţii.

Acum permiteţi-mi a zice, că noi, 
cei din opoziţiune, cari suntem foarte 
puţini la număr şi cari in tot tim
pul cât s’a petrecut această politică 
a guvernului, inaugurată prin con
venţia delà 4 aprilie, am tăcut, tre
bue să ne dăm şi noi părerea noastră.

Părerea noastră, pentru ca să 6e 
un obiect clar de discuţiune aci, am 
depas-o intr’o moţiune, care zice :

„Avtnd in vedere corespondenţa di
plom aţiei depusă de guvern, relativă 
la tractatul de B erlin , Camera decla
ră că este cazul a se aplica imediat 
art 129 din constituţiune pentru con
vocarea Adunării legiuitoare de revi
zuire*.

Ştia, dd-lor, şi nu ’ml fac niclo 
iluziune, că poate această moţiune 
nu va întruni nici măcar acele 5 
subscrieri cari se cer pentru a fi pusă 
la vot; şi de sigur, daca va 6 pusă 
la vot, nu va fi primită de majori
tatea dv.

Noi totuşi o depunem aici in dis
cuţiunea dv., fiiindcă Buntem con
vinşi, că numai această moţiune re
zultă din spiritul angajamentului, ce 
a luat guvernul in numele ţării, şi 
ea arată singurul mijloc legal, prin 
care putem consolida situaţia Ro 
mâniei faţa cu Europa.

Esenţa propunerii noastre este, 
ca să se facă imediat alegeri nonă 
pentra ca ţara, şi nu numai dv., să 
se pronunţe. Cum v’a spus foarte 
bine d. Grâdişteanu, nu va fi vorba 
nici odată de o constituantă, care 
să schimbe toată constituţiunea; va 
fi vorba in chestie numai de art. 7 
supus unor adunări legislative de 
revizuire, Cameră şi Senat. Aceste 
camere de revizuire, după ce ar fi 
terminat intr'un sens saü in altul 
chestia constituţională deferită lor 
de către dv., vor lucra mal departe 
ca nişte camere ordinare, după in
terpretarea ce dăm noi articolului 
129 din constituţiune. Acestor doă 
camere atunci, fără a intra mal de
parte in cercetarea competenţei a- 
supra rectificării hotarelor, va fi bine 
să le deferim in orice caz şi Ges
tiunea Dobrogel. t'entra ce?

Domnilor deputaţi, un lucru, un 
fenomen neobijnuit până acuma in 
politica română faţă cu străinătatea, 
s’a petrecut pentra prima oară sub 
guvernul de faţă. Ëml aduc aminte \ 
de cuvintele simpaticului d. ministru 
Brătianu— de la lucrările publice, ăml 
pare ?

Voci. Da, da, la lucrările publice 
D. 7. Maiorescu. Pardon, şi mul

ţumesc. Aşa dar, ministrul lucrări 
lor publice;— căci d. Brătianu a tre
cut de la interne prin finanţe la 
resbel, şi acum ăl vedem cu fericire 
ajuns şi la ministerul lucrărilor; — 
d. ministru al lucrărilor publice zi 
cea in Senat, că e momentul să se 
uite partidele ; imputa pasiuni per
sonale adversarilor săi; (fiindcă tre
bue să ştiţi, d-lor deputaţi, că nu
mai adversarii aû totdeuna „pasiuni 
personale*, ceilalţi niciodată) (aplau
ze) zicea să nu mal fie pasiuni per
sonale, să se înfrăţească partidele: 
da, faţă cu străinătatea este bine 
să fim totdeuna înfrăţiţi...* Dar cănd 
ne-o spuneţi aceasta ? Acum, cănd 
politica de fericită inaugurare cu 
convenţiunea de la 4 aprilie v ’a dus 
la tratatul de la Berlin, acum ce
reţi infrâţirea partidelor?

Dar in tot timpnl de la 4 aprilie 
anul trecut, până după sfârşitul res- 
belulul, cum era?

Pentra prima oară s’a petrecut in 
istoria română contimporană feno
menul, că o mare cestiune naţio-

nalâ să se resolve de un singur par 
tid, pe când capii unul alt partid 
eraţi trimişi sub acuzare, eraţi in 
câtuşaţl, glasul lor era inăbuşit.

Preşedintele. Vă rog, d-le, liber ta 
tea atl avut-o toţi deputaţii să in
tre, toţi atl putut să vorbească, ni
meni n’a fost incâtuşat in cameră 
Fiecare deputat din fiecare partid 
şi-a putut exprima părerile sale; cu 
o singură deosebire, că unii, cari 
vorbeaţi, eraţi ascultaţi şi alţii nu 
eraţi ascultaţi.

D. Maiorescu. Vă mulţumesc, d-le 
preşedinte, de cuvintele cari le-aţi 
zis.

D. preşedinte. Sunt regulamentare,
D, Maiorescu. Sunt regulamentare 

şi recunosc generositatea lor, mal 
ales in faţa unuia din cel acuzaţi 
de această Cameră. La 4 aprilie, 
când s’a făcut convenţiunea, fostul 
guvern conservator era ţinut sub 
acuzare. Suntem in drept a zice, că 
cel puţin vechil conservatori n’aO 
nici o răspundere la ceea ce s’a făcut,

Domnilor, fie-câruia meritul, dar 
şi responsabilitatea sa. După ce ne- 
aţl acuzat, permiteţi-ne a beneficia 
cel puţin de acea stare, in care 
d-voasrte ne-aţl pus, şi a vă spune, 
că n’a in luat parte, şi n’am putut 
lua nici o parte, am fost cu sila 
împiedecaţi de a lua parte la toată 
politica d-voastrâ, de la aprilie 1877 
până la fevruarie 1878. Aşa dar 
d-voastrâ singuri aţi făcut mal ăn- 
tăitt convenţiunea de la 4 aprilie. 
Eraţi mulţi in ţară, dd-lor, cari e- 
rati foarte neliniştiţi de aceasta ; a- 
pâruse d. e. pe atunci o broşură 
sub titlu: „O cugetare politică*, care 
se atribuia |d lui Ion Ghica. Prin 
acea broşură se sfătuia o atitudine 
cu totul contrarie de cât acea, ce 
o lua guvernul. A lţii credeaţi că era 
mal bine, inainte de a fi concentrat 
armata de-a lungul Dunării', să o fi 
concentrat de-a lungul Prutului, căci 
alte condiţiunl am fi dobândit a- 
tuncl. Ori cum ar fi aceasta, eâunul 
’ml am zis : cine conduce politica 
convenţiunil de la 4 aprilie? Băr
baţi cu al căror nume ne deprinse
sem noi rel mal; tineri din copilărie, 
ştiam că Bunt însufleţiţi de un sin
cer patriotism, ştiam că sunt con
duşi de interesul ţării, şi, deşi eram 
de altă coloire politică'ml ziceam 
o politică inaugurată de patriotis
mul dd-lor Brătianu şi Gogâlnicea- 
nu şi de inteliginţa d-lul G. A. Ro- 
setti, trebue să fie o politică naţio
nală, deşi eă nu o pot înţelege. Şi 
ast-fel eă personal m’am liniştit in
tra cât-va.

Este totuşi un lucru strania,dd-lor. 
Trebue să se fi făcut această con- 
venţiune intr’un mod foarte miste
rios chiar in sinul partidului. Nu 
ştiâ când a eşit din minister d. ex- 
ministru lonescu, ăml pare pe la 1 
aprilie, şi convenţiunea era la 4 a- 
prilie iscălită, aşa dar plănuită şi 
discutată mal nainte, şi d-lul se vede 
că nu ştia nimica despre ea; mi
nistru de externe nu ştia nimica 
despre o convenţiune ce se negoţia 

. cu o putere străină. (Ilaritate). Aşa 
dar se negoţia lucrul la spatele d-sale 
S’a iscălit la 4 aprilie de d. Cogăl 
niceanu, şi s’a pus in lucrare; s’i 
convocat Camera şi Senatul; afi pri 
mit-o; nici că puteaâ face alt-fel 
armata rusească intrase deja in ţară 
Vine după aceasta actul al doilea 
pro lamarea independinţel.

D. ministru de externe ne-a arătat 
in şedinţa de astăzi, just şi pa trio 
tic, motivele cari att îndemnat pe 
guvern a solicita această proclamare 
Să fie dar aşa. Vine apoi trecerea 
peste Dunăre, actul al treilea. Aci 
iertaţi-mă să fia cu totul nedumerit 
şi să vă rog să mă dumeriţi d-voa 
strâ. Am văzut pe ex-colegul de la 
externe acuzând ieri pe actualul d. 
ministru de externe, acuzându-1 grav 
pentru faptul, că d-sa a îngăduit 
trecerea armatei peste Dunăre, deşi 
ni se denunţase de Rusia convenţia 
de la 4 aprilie şi se repusese pe ta
pet cestiunea Basarabiei. D. ministru 
de externe a încercat a se justifica 
astâ-zl, ne-a spus că nu s'a denun
ţat convenţia şi că n’a fost guvern, 
aresâ se fi anihilat ca acesta înaintea 

Camerei. Ea anul —  ierta ţi-mi pa- 
renteza— monarchic-conservator pre-
cum sunt, regret totdauna, când

un guvern se anihilează. Dar cred 
că nu este aşa.

In aparenţă da. însă In realitate 
toate se fâceaa de guvern, si d-voa
strâ eraţi chemaţi ca să le confir
maţi ca lucruri sfirsite (aplause). 
Nu este vorba de denunţurea con- 
venţiunel de la 4 Aprilie, d-le mi
nistru de externe ; să nu ne jucăm 
cu cuvintele. Evident, dacă vi se 
denunţa, atunci spuneaţi. Denunţa
rea se face prin o notă saâ o altă 
comunicare oficială care spune: ăţl 
denunţ. Aceasta cred, că nu s'a fă
cut. Dar nu e aici chestia. Chestia 
e, că d. Kogălniceanu a mărturisit 
astăzi, că In iunie 1877 prinţul Gor- 
ciakoff i-a vorbit de cedarea Basa
rabiei şi că d-sa a remai Înmărmu
rit. E destul ca la iunie In Plfrieştl, 
principele Gorciakofi, cât-va timp 
după subscrierea convenţiunel de la 
4 aprilie, pe care noi o credeam 
sfântă, să fi deschis vorba cu mi
nistrul de externe al României In 
privinţa Basarabiei, să fi manifestat 
dorinţa Rusiei să ni-o ia Înapoi, 
pentra ca d. ministru de externe 
al României să aibă datoria... la ce? 
După părerea mea datoria simplă şi 
elementară de a f i spus şi d-voastră 
această vorbire a principelui G or- 
ciauoff, atâta şi nimic mal mult, 
inainte de a vă Întreba, ca să au
torizaţi trecerea peste Dunăre. (în 
treruperi). In adevăr, d-lor, aveţi 
dreptul de a mă Întrerupe. Nu era 
autorisare pentru trecerea Dunărei, 
se zicea atunci numai că este pen
tru apărarea hotarelor, Insă guver
nul a interpretat, că are drept să 
treacă Dunărea cu votul d-voastră, 
acest guvern anihilat (ilaritate).

Dar In fine atunci, când s’a ho- 
târlt numai apărarea hotarelor la 
Dunăre, trebuia să ne spună d. mi
nistru de externe, lntr’o şedinţă se
cretă (şi aici avea loc loc secretul), 
să vă spună, d-lor deputaţi: să fa
cem ce vom face, să apărăm hota
rele safl să mergem In ajutorai Ru
siei peste Dunăre, dar să ştiţi un 
lucru: cestiunea Basarabii e de noa 
pusă pe tapet de aceaşl Rusie, care 

Încheiat convenţia de la 4 apri
lie. D-lor deputaţi, mulţi din d-v. 
ar fi autorizat atunci trecerea ar
matei In ajutorul Rusiei?

Voci. Niclnnul.
D. T Maiorescu. Niclunul? apoi 

atunci iată adevărata părere a ţării, 
d-lor miniştri anihilaţi. Daţi'ml insă 
voe să vă spun, d-lor deputaţi, că 
din aceasta să nu facem o acuzare 
prea tare guvernului; ea cred că el 
a făcut-o cu bune intenţiunl (apro
bări). Aceasta poate că era visul 
de aur al unora din d-lor, ca să 
vază odată armata română vftrsăn- 
du'sl sângele pentra a dobândi un 
drept mal mare pentru ţara lor. 
Insă aici se vede tocmai marea de
osebire Intre simplele bune inten
ţiunl şi Intre adevărata politică na
ţională inteligentă.

Gând vorbesc despre trecerea Du
nării, sunt dator a releva un cu
vânt, zis iarăşi de mult-lâudatul fost 
ministru de externe, d. Nicolae lo
nescu, şi a'l releva, — afară numai 
daca ziceţi că n'are nici o autori
tate ceea ce vorbeşte d-sa; dar au
toritatea ce trebue să aibă, cel 
puţin fiindcă a fost ministru de ex
terne, mâ face totuşi să relevez 
acest cuvânt. Iată ce găsesc In 
„Monitor*, In reproducerea şedinţei 
noastre de ieri:

„Permiteţi’ml înaintea acestei adu- 
„nftrl şi In Împrejurările aceste grave, 
„să nu zio un singur cuvânt despre 
„resbel, atât ăml place de mult pa- 
„cea, atât de mult ne simţim bine 
„In această stare de pace, că de 
„abia ne aducem aminte de Griviţa, 
pe care am luat-o deunăzi, dar 

„mult ne aducem aminte de acel 22 
de ani de pace.*

Asta a zis-o d. Nicolae lonescu.
Mâ sfiesc a’l răspunde In multe cu
vinte. Mâ mărginesc a zice că nu 
»ceasta poate fi resplata soldaţilor 
morţi Înaintea Griviţel (aplauze).

Efi am fost mândru, ca fie care 
român, de isbânda armatei noastre 
aplause), şi i-am fost recunoscător, 

că ne-a dat ocaziune să arătăm 
Europei, că suntem un popor via 
cu o armă puternică. Numai un 
lucru să’l luăm In băgare de seamă :



să au confundăm meritele, să nu 
exploatăm pentru noi pentru, un 
interes de partid, bravura armatei, 
care este a tutulor.

Una este bravura armatei, şi alta 
este politica guvernului de astăzi; 
şi s'a vâzut ţâri cu armate rele, dar 
cu politic& bună făcând isbănde stră
lucite, şi s'a văzut ţări cu armată 
nună şi cu politica rea ajungând.... 
la tratatul din Berlin (aplauze).

Aşa dar onoare armatei! Dar ce 
a f&cnt guvernul ca să asigure ar
matei şi ţârii roadele sacrificiilor 
aduse pe cămpul de resbel 1

D-lor, este un lucru trist, când 
de la gloria armatei ne coborim la 
politica guvernului. Nu ştiă, dacă 
nu vi se va părea şi d-voastrâ la 
toţi, că a fost o mare greşală a gu
vernului, următoarea conduită: gu
vernul, in urma acelei declarări a 
principelui Oorciacoff de la Iunie in 
Ploeştt, insista pe lângă Rusia ca să 
ni ia armata. Aţi mal auzit, d-lor, 
despre vre-uu alt guvern imbiind pe 
un stat, care nu vrea ca să ni ia 
numai decăt armata ca să'şl verse 
şi ea săngele sâă, fără a stabili con
diţiile ?

Domnilor, era— nu zic de demni
tatea noastră, dar de o elementară 
prudenţă politică, de a menaja a- 
ceastă glorioasă armată pănă la mo-

băndit. să facem o încheiere faţă cu ianuarie? Aceasta nu o c ied ; ar 
puternicul impârat al tntulor Ru- un pas nefericit cel d'ăntăi pas 
sielor, şi să '1 vedem pe el punând era legală a independenţei noastre, 
iscălitura sa alături cu iscălitura prin- Să se facă apel la ţară, Domni- 
ţulul Carol deţHohenzollern (aplauze), lor, să se întrebe cetăţenii RomănI, 
astăzi victoriosul Domn al României. ce zic el despre Dobrogia şi dacă 
Nici atăt. Trecem armata peste Du- necesitatea va cere a se ocupa Do- 
năre cu ordin ministerial. Atata tot. brogia de mal nainte, fără a se putea 
Numai cu o hărtie ministerială se aştepta resultatul alegerilor, apoi 
trece armata unul stat constituţio- aceasta, domnilor, este o mâsură ad- 
nal ? El bine, iertaţi-mâ să vâ spun :: ministrativă şi administrarea e drep- 
in momentul trecerii, ţara a fost | tul guvernului; al nostru e numai 
anihilată! Nu se trece armata ţârii legiferarea. După părerea mea este, 
peste Dunăre fără să ştie ţara cum ' ertaţi-ml a o spune, o enormitate 
şi pentru ce anume, cu ce condiţii constituţională, că să vie camera cu 
şi sub cari stipulaţiunl. Dar.., a tre- o moţiune administrativă şi nu le- 
cut, —  şi acuma ne întreabă gu- gislativă. Daca guvernnl nu a cre- 
vernul, ce să facem cu tractatul de 1 zut momentul 7enit ca să ne pre
ia Berlin. zinte un proiect de lege, apoi pen-

Domnilor, după acest fel de po- tru mâsurl administrative, pentru 
litică a guvernului, cred că a ven it! păstrarea intactă a Dobrogel pănă 
in fine momentul să mal întrebăm la votul legal al ţârii, este el corn-

m MAGA8INDL DE LINGEK1E DIN VIEÎfl
Calea Mogoşol, Palatul „Dacia“ fa doua prăvălie de la coltul Liptcanief.) I

DESFACERE TOTALJ
cu mare scădere de preciu

din caisa iram a iira l celei nari ala la r fa r it
Cele mal nuol si cele mai moderne

odată şi ţara, să vedem ce mal zice 
şi ea.

Camera aceasta a avut un mare 
moment, care va râmăne in istoria 
naţiunii. Ea este care a proclamat 
independinţa ; şi atnncea, când Ru 
sia părea că ne ameninţă, in pri 
mâvara aceasta, ea este Camera c&re 
a dat votul curajos in faţa e l : „Nu 
daâ Basarabia şi nu primesc nimica 
in schimb.* El bine, domnilor, să 
nu veniţi tocmai dv. să schimbaţi

mentul oportun, de a nu imbia pe j acest vot, să nu veniţi cu o moţiune 
Rusia ca să ne ia şi de a nu ne şi să loviţi in singurul dv. prestij.
expune la nota d-lul Nelidof, de la 
Iulie anul trecut, care ne spunea, 
că Rnsia n’are trebuinţă de ajutorul 
Romăniel. In ce poziţiune ne pusese 
politica guvernului in acel moment ? 
Din norocire, domnilor, soarta a fost 
mal bună de cât guvernul nostru 
soarta ne-a râsbunat, căci s’a vâzut 
mal pre nrmâ dac’ a avut saâ nu 
trebuinţă Rusia de armata romănâ 
(vil aplause).

Dară să lăsăm soarta şi să reve 
nim la politica guvernului. Guvernul 
a avut dar un moment In politica 
s», când imbia Rusia: „Na, soldaţii 
Români!* şi Rusia nu primea. Dum
neavoastră aici vâ spunea, că inşirâ 
armata de-a lungul Dunării pentru 
conservarea ţârii, şi alături, prin 
note, imbia Rusia să ia armata 
noastră.

D-lor! exagerez dacă zic că a 
fost o greşeală aceasta? Dacă unul 
din d-voastrâ găseşte că a fost bine, 
ăl rog să mâ contrazică...

O voce. A fost bine.
D. Maiorescu. 0  singură voce in

tre toţi mâ contrazice, este destul 
să o numesc: e a  d lui Teodor Bol- 
dur Lăţescu.

D-lor deputaţi, aşa a fost inainte 
de 6 August.

La ®/is August s’a cerut in fine 
ajutorai armatei române. A ! atunci 
venise momentul... momentul la ce ? 
Rusia cerea ajutorul nostru. El— şi?—  
soldaţii Români se grăbesc să vină
in ajutorai el. D-lor, pentru ce? Şi 
vedeţi, d-lor, urmarea nefericită a 
acelei politice de imbiare, că după 
ce guvernul nostru a imbiat in timp 
oportun, Rusia, primind acum, avra 
aerul să ne facă o concesiune de a 
ne primi să intrăm şi noi in foc. Se 
poate o greşeală mal mare ca a- 
ceasta! A  scăpa momentul, când erai 
in drept sâ-ţl pul condiţiunile tale!

Hei, d-lor deputaţi glorie armatei, 
da! Dar Ancă odată, ce aţi făcut 
d-voastre, d-nilor miniştri, când aţi 
trecut armata peste Dunăre, ca sâ-I 
asiguraţi jertfele?— Nimic.

O voce. Independenţa.
D . Maiorescu. Aud pre d. Eleva 

zicând independenţa; o aveamdejaa-I 
tunel declarată, pentru-ce am mal 
trecut Dunărea ? Oa sa o avem pe 
deplin recunoscută. Apoi nici astăzi 
nu e pe deplin recunoscută.
. Iertaţi-mâ, sunt tlnâr şi-ml vine 
foarte grefi de a vorbi in contra u- 
nor oameni bâtrânf, de o mie de

Noi, domnilor, sfârşim Baă prin di 
solvare, saâ prin moarte naturală con 
form constituţiei. Doi ani şi mal bine 
am trăit, mal avem un an şi câte-va 
luni de sesiune ordinară. Nu cred 
că este bine, ca pentru acest an şi 
căte-va zile,¡să deziceţi astăzi ceea 
ce aţi zis la ianuarie. Vroiţi ca a 
ceastâ Cameră romănâ, care a dat 
independenţa ţârii, şi a dat respun- 
sul acela in faţa Rusiei, să vie as
tăzi sâ’şl sfâşie titlul de onoare ? 
Mie 'ml ar părea foarte rââ pentru 
începutul erei constituţionale a Ro
mâniei independente! (aplause) 

Dacă a fost vr’o dată momentul 
ca să facem apel la ţară, cred că 
este momentul de faţă. Părerile 
sunt nedumirite asupra Dobrogel 
sunt unii cari zic in sinceritate, să 
mâ ierte d. ministru de extene, de 
a releva in treacăt, că nu avea 
dreptul să bănuiască sinceritatea 
deputaţilor, cari nu sunt de părerea 
d-sale, sunt deputaţi cari in since
ritate......

D . T . Boldur-Lâţescu. Toţi sunt. 
D . T. Maiorescu. Apoi da ; toţi 

sunt şi am relevat cuvântul d-lnl 
ministru de externe, tocmai că să a- 
răt, că toţi sunt sinceri, aceasta 
nu e aşa greâ de înţeles (Ilaritate), 
îm i pare că şi d. ministru de ex
terne convine acnm despre aceasta. 
Aşa dar sunt deputaţi car! in sin
ceritate cred, că este o primejdie 
Dobrogea. Sunt alţi deputaţi, cari
cred că este de folos, tot aşa de 
sinceri. Apoi oare apelul la ţară 
este numai aşa o ficţiune, care o 
spunem noi cărturarii constituţiunil?

D-voastrâ , Camera liberelor ale- * 
gerl, nu vroiţi să vâ retrampaţt, 
cum ziceţi pe franţuzeşte, in sinul 
alegătorilor? Ce! este oare numai 
ficţiune opiniunea alegătorilor ? şi o 
intrebuinţăm numai, când este vorba 
să resturnăm un guvern, care este 
de altă părere, care are de exemp. 
candidaturi oficiale? Ce? In practica 
constituţională nu am avea nici odată 
să ne supunem cu sinceritate alegă 
torilor ?

Iată o cestiune practică. Daca a 
fost vr’odatâ una, in care să ne la
mineze alegătorii, este aceasta. îna
inte de a lua d-voastrâ o măsură bu
getară saâ ori ce alte măsuri pen
tru Dobrogea, intrebaţl mal ânt&I 
pe marii proprietari şi comercianţi 
din Galaţi, din Brăila, din distric
tele vecine Dunării, cari să ne spună

petinte a ingriji, acest guvern care j  
a luat atâtea mari şi mal grave 
respunderl, când era mal bine să 
consulte camerile. Iată pentrn ce 
am avut curajul a vâ cere să nu 
votaţi moţiuuea majorităţii, să nu 
votaţi nici moţiunea minorităţii, ci 
să declaraţi, că acea cameră, care 
a proclamat independenţa României, 
acea cameră al cărui vot a fo s t : 
„Nu dau Basarabia, nu primesc Do
brogea*, sâ’şl sfârşascâ viaţa el con
stituţională, şi să lase prima direc- j 
ţie a viitorului Romăniel indepen
dente însuşi poporului român, care 
să se exprime prin libere alegeri. 
(Aplause).

C R O N I C A

Aflăm din izvor autentic nn fapt din 
cele mal grave. Sâmbăta trecută, regia mo
nopolului tutunurilor a denunţat forma 
gnvernnlnl contractai sSQ, pe care de p» 
aoum 81 consideră ca reziliat, făcâadu’i cu
noscut tot odată că consimte, pentrn a’i da 
vreme de a lua mSsnrile ce va orede ne
cesare, a administra ăncă o lună de zile, I 
versănd in casa Statnlnl 40 la antă din | 
venitul braţ al vânzărilor din acea lână 

NecnnoscSnd bine motivele pe cari se 
întemeiază regia, pentrn a se crede in drept I 
de a lua o hotărire atăt de însemnată, ne 
mărginim a adnee faptnl la cunoştinţa ci
titorilor noştri.

Scrisurile funciare eşite la sorţi 
la a 6-a tragere din Y13 Octombre 1878.

De 2000 le i, No. 37286; de 1000 lei No. | 
86 198 478 601 788 791 798 1198 4241 4247 
8008 8188 7181 7601 7941 8273 9742 9968 24798 
26687 27181 81478 82286 42623 43288 46238 
48288 48596 68223 68273 69308 80395 63264 | 
68284 67413 68706; — de 600 lei No. 168 288 241 
247 264 829 836 843 3897 4798 4860 4972 6384 
6848 6907 7826 8041 13172 14247 14972 82624 I 
36993 86003 36188; — de 200 lei No. 112 172 273 
284 285 669 676 684 896 2286 3163 8234 3238 
3264 8272 3284 6236 6968 7413 9836 22417 
27941 30063 34860 48860; — de 100 lei No. 41 47 j 

138 360 372 418 417 429 627 705 781 941 968 
964 972 993 1422 1476 2372 2417 3669 3791 4081 
6687 6964 6993 7286 8236 8360 9112 10676 14081 
18041 19431 21198 27326 89963 46968 69372 68897 | 
69829.

ori superiori mie prin esperienţa lor; şi el, ce cred despre Dobrogea. Ce? 
—  iml fac scusele mele ăncă odată, Nici acum nu voiţi să lăsăm Romă- 
dar n'am ce face. Sunt lucruri, cari niel independente votul alegătorilor?
trebue odată spuse înaintea ţeril ..

Apoi bine, domnilor, s'a mal vâzut- 
odată un guvern trimiţând armata 
ţeril sâ-şl verse sângele, fără nimic? 
fără o convenţiune ? fără un act ca 
să ne arate pentru ce ? Şl daca ne 
declarăm independenţa, cum a zis

S’o angajăm, să incepem direcţiunea 
cea nouă a viitorului ţârii şi să n'o 
întrebăm? Şi guvernl care a avut po
litica ce o descrisesem până acuma, 
tot el, fără nici un apel la ţară. să 
meargă mal departe ? Să vâ facă el

AS eşit de snb tipar şi se afla de vân- 
dare la tots librăriile din Capitală şi în 
rloeecî la librăria Kârjan şi la autor:

Manual pentru cura cu struguri
de

N. GAROFLIL.
P r e ţ u l  1 L e ii n o ii.

P R E C  TT UVE
Fuste, Capote şl CosstumurI de flanelă, Camisone, Ciorapi, tiiU4 . 
Brobode, de lână şl de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisone, Pant i r '  
şi foste de Plquet de ârnă, Hăinuţe de copil, mantale de plole de flae j

LINGERIE PEN1RU BĂRBAŢI DAME ŞI COP? I
Alegerea cea mal bogata şi mare pentru tdte clasele Societăţii. ( I ’ J

OLANDA, CHIFF0N şi MADAF0LA1
tn tdte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele oele mal p  

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, O.and*, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROStfPE, ŞI BAŢI!!f
de orl-oe calitate şi mărime, batiste francese de li no, batiste brodate şi de Oh 

tele, batiste colorate etc. etc.

GtJLEBE S I IA N C H S T E  P E N T B U  B A B B A T I SI B A M i.
de orl-ce fason modern, de orl-oe mărime, garnituri brodate, cravate, fichos de de < Y 

CORSSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, R oBES DE CHAMBRBH

D e m ie -C a p o t s , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i  d e  C ach em xr  n e g r u , t

Zestre complete de 800 fir. până la 5 0 0 0 1
Orl-ce comandă in ramurile lingeriel şi broderiei se primesc« şi se rit 

esecuta prompt fo atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Fuste de flanelă franceeâ dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4Ul
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.

I N G I N E R U L - C O N S T R U C T O R l
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al scoleî Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani în serviciul Statnlnl, lu
crând la studii şi la esploataţinnea căilor 
ferate, inginer botarnic diplomat, stabilin- 
dn-se aoum în Bnonresol, Strada Drâptă, 
No. 4, e gata a priimi orl-ce lncrări de | 
inginerie, arhitectură, constrncţinnî esper- 
tise, ş. c. 1. (799— 12).

La töte libräriliile:
S - M  A R D A N D L

I1
• V I D I U S T T T I L u

Flanele de ldnă 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5. 7.50, 9.50.
Plapumă de lônft curată 18 pănă la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38. 
Camisóne de piquet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.________________
Fuste de piqnet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.______________ J
Costume pentrn dame, de flanelă francesâ a fr. 32, 41, 58 şi
Mantale de p!6ie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65._________
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6i şi 7.________ '
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, gulere şi manchete de Olandă (şi ;tj

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.__________________________________
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.____________
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. 4, 6. 8.50.Î1 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodărie a fr. 4,5, 6, 7.^| 
Cămăşi pentru dame de Olandă semple şi cn broderie a fr. 5. 

7.50, 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentrn dame de Olandă cn broderii séfl cn dantelă finL:j

fr. 12, 15, 18, 23.______________________________________
Cămăşi de nôpte dd dame séü de barbaţ! a fr. 5, 7, 9, 11 şi 1\
Camisône simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50. _______
Camisdne cu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. ____________
Camisône cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11,14 şi 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şu
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5,50, 7.50 şi 9. 
Pantalon! pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séfi déntele a ■

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. ____________________________ J
Fnste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50. 
Fuste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50,1
Fnste cn şlep cn plise, cn broderie şi en den tele a fr. 8.50,11,15,18, î 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14. f
6 Gnlere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Manchete calitatea l-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gnlere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7,50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevâratâ cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 1
6 Batiste de linO cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22. 
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.________________________

45 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margin colorate a fr. 5, 7 şi 9.
Feţe de mese de Olanda albe de 6 pnrsóne a fr. 5.50, 7 şi 8.51
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Feţe de mese de Olanda albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 5lfl
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 71«

-

6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50. 
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ciaitt a fr. 2.50, 4. şi 5.50.
6 Prosópe de aţă cnrată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10,50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucata de Olandă Rumbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90\ 
1 Bucata de Olanda de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rnmbmrg 3 coţi de lat, 21 coţi de langfK 

a fr. 35, 48 şi 63.

1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bncată depercail franţosnsc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42. J

pe d-voastră să vô resgândiţl şi să poera5 de y . rus INESCU, fost grefieri»
i. Fie va, atâta măcar n’am do- întoarceţi opiniunea ce aţi dat-o la I Consilia! de resbsl al Diviziei »  2-a aotivă.

m

1 Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
M a l multe de 10 0 0  co ti re stu ri de p â n z i , Chifon. O x fo rd  ei Piche t In  cupine de 5 , 6 ,8 ,1 0  şl I I  
o o p , se vinde m al ales f i r t e  e ftin , in ş i n u m ii pâ nă când se v a  s flrş i depositul acestora.
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